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Plan działań Biura Współpracy z Zagranicą na II półrocze 2021 roku 
 

 
Węgry – Planet Expo 2021 w realu – stoisko i misja plus B2B 
29 listopada - 5 grudnia 2021 
Kontakt: Anna Derbin 
Tel: 22 6309643 
E-mail: aderbin@kig.pl 

 

Dzień Polski i Forum Polsko-Arabskie- EXPO Dubaj 

6-7 grudnia 2021 
Kontakt: Agnieszka Salamończyk, Elżbieta Wojtas 
Tel: 22 6309773, 22 6399752 
E-mail: asalamonczyk@kig.pl; ewojtas@kig.pl 

 

Singapur: webinarium i B2B (on-line) 

8 grudnia 2021 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707 

E-mail: kkaniewska@kig.pl 
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Forum Biznesu Tadżykistan - Polska, 25 listopada 
 
Dlaczego i na jakich zasadach warto współpracować z Tadżykistanem? Poznaj możliwości współpracy oraz warunki 
inwestycyjne, weź udział w Business Forum on-line!  
 

 
 
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Izba Handlowo-Przemysłowa Republiki Tadżykistanu we współpracy z Ambasadą 
Tadżykistanu z siedzibą w Berlinie  i wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapraszają na Forum Biznesu 
Tadżykistan – Polska, które odbędzie się 25 listopada r. w formule on line w godz. 09.30-12.30 
 
Tadżykistan pozostaje partnerem Polski w Azji Centralnej, zarówno w sferze polityki międzynarodowej, jak i w ujęciu 
regionalnym. 
Prowadzona aktualnie strategia rządowa Tadżykistanu, zmierza do ukierunkowania działań m.in. na rzecz przyciągania 
inwestycji zagranicznych. 
 
Priorytetowe sektory do współpracy handlowo-inwestycyjnej obejmują: 
 

• rolnictwo, przemysł spożywczy i przetwórstwo rolno-spożywcze 

• zielone technologie: projekty środowiskowe, w tym gospodarka wodna, współpraca w zakresie 
systemów/urządzeń nawadniania; hydroenergetyka 

• sektor wydobywczy (m.in. węglowy, metale szlachetne, metale kolorowe, sektor naftowy i in.), 

• nowe technologie 

• infrastrukturę transportowo-logistyczną, 

• usługi i materiały budowlane 
 
W Tadżykistanie funkcjonuje system umożliwiający uzyskanie szeregu ulg podatkowych  i celnych m.in. w odniesieniu 
do przetwórstwa bawełny, skór, wełny, jedwabiu, produkcji pasz, budowy hydroelektrowni, nowo tworzonych 
przedsiębiorstw, eksportu rud i metali (w tym szlachetnych, aluminium i in.), wwozu techniki rolniczej, wwozu 
wyposażenia produkcyjno – technologicznego, farmacji i urządzeń medycznych, towarów dla budownictwa, a także w 
ramach umów o podziale produkcji oraz wolnych stref ekonomicznych. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną: 
 

• charakterystyka gospodarki Tadżykistanu i możliwości inwestycyjne z uwzględnianiem mechanizmów i 
ułatwień dla zagranicznych firm 

• perspektywy wzajemnej współpracy handlowo-inwestycyjnej; w tym priorytetowe sektory 

• finansowe instrumenty wsparcia współpracy międzynarodowej – możliwości finansowania wspólnych 
projektów 

 
Udział w Forum jest możliwy po uprzedniej rejestracji i wypełnieniu formularza zgłoszenia  Rejestracja on line. 
Podczas Forum zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie polsko-rosyjskie podczas spotkania. 
 
Do uczestników, którzy potwierdzą zainteresowanie i zarejestrują się, przesłany zostanie bezpośrednio przed 
wydarzeniem link do udziału w webinarium za pośrednictwem platformy ZOOM. 
 
Kontakt 
 
Elżbieta Wojtas 
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG 
tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl 
 
Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora 
tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl  

  

https://formularze.kig.pl/pl/forum-biznesu-on-line-tadzykistan-polska-25-listopada-2021/


 

 
Relacja z wydarzeń GreenEvo: Polska-Egipt 26.10. 
 
26 października 2021 r. odbyło się spotkanie w formule on-line, na temat możliwości współpracy na rynku egipskim  
w branży zielonych technologii 
 

 
 
Spotkanie, na temat możliwości współpracy na rynku egipskim w branży zielonych technologii – miało charakter 
networkingowy, z krótkimi prezentacjami i dyskusją, a do udziału zaproszeni zostali partnerzy ze strony egipskiej: firmy 
oraz instytucje działające w tematyce ochrony środowiska i zielonych technologii. Byli to  przedstawiciele m.in. 
poniższych instytucji: 
 

• National Water research Center 

• Holding co for Water and Wastewater 

• Egyptian Water and Wastewater Regulation Agency 

• Environmental Monitoring Center Administration – Ministry of Environment 

• Ministry of Environment of Egypt – Environmental Quality Sector, Central Department of Water Quality 

• Drainage Research Institute 

• Ministry of Water Resources and Irrigation. 
 
Po części ogólnej wydarzenia, miała miejsce dyskusja miedzy polskimi i egipskimi firmami/instytucjami. 
Zebranych uczestników przywitał Anb, Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG – prowadzący 
spotkanie. 
Partnerami ze strony egipskiej było Ministerstwo Środowiska Egiptu (Mr Hisham Abdelgawad), Alexandria Business 
Association ( P. Haitham El Kayar) oraz Egyptian Polish Businessmen Association. 
 
Laureatów – spośród – polskich firm programu GreenEvo oraz program spotkania zaprezentowali: Pan Dyrektor Szymon 
Tumielewicz oraz Pani Iwona Boceńska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP. 
 
Przy organizacji webinaru czynnie współpracowali przedstawiciele Ambasady RP (P. Tomasz Andruchów, Radca 
Handlowy), oraz Zagranicznego Biura Handlowego (P. Jacek Grad) w Kairze. Wsparcia wydarzeniu udzieliła także 
Ambasada Egiptu w Warszawie. Uczestników przywitał drugi Sekretarz Ambasady P. Mina Michel Wanis Makary, a na 
pytania zadane przez polskich przedsiębiorców odpowiedział P. Essam Ahmed Abdelal El Naggar, Radca Handlowy 
Ambasady. 
 
 
 
 



 

 
 
Egipt to kraj, który powstał na bazie zaopatrzenia wodnego przez Nil; od zarania dziejów istnienie państwa opierało się 
na zasobach wodnych najdłuższej rzeki świata, przecinającej wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. Jednym z 
podstawowych zadań egipskiego Ministerstwa Środowiska jest ochrona i dbałość o naturalne źródła wody, stały 
monitoring tych źródeł, ograniczenie zanieczyszczeń i stosowanie nowoczesnych metod naukowych aby osiągnąć ten 
cel, co gwarantuje naturalne prawa obywateli kraju do zdrowych warunków życia. 
 
Wdrażanie i rozwój programu monitorowania jakości wody z Nilu, to jedno z głównych zajęć Działu Jakości Środowiska, 
składający się z szeregu departamentów specjalizujących się w tematyce jakości wody, kwestii odpadów 
przemysłowych, problemów dot. uzdatniania wody, odpadów rolnych, jezior, wód nadbrzeżnych, wód Morza 
Czerwonego i Morza Śródziemnego. 
 
Strona egipska potwierdziła informację uzyskaną z Ambasady RP w Kairze, iż największe szanse na zaistnienie w Egipcie 
mają polskie firmy zajmujące się: 
 

• uzdatnianiem wody, odsalaniem wody, 

• segregacją i przetwórstwem odpadów (komunalnych i przemysłowych) 

• przetwarzaniem odpadów na energię, 

• technologiami energii odnawialnej, 

• modernizacją linii energetycznych 
 
W związku z realizowanymi w Egipcie projektami modernizacyjnymi i rewitalizacyjnymi duże pole do działania mają na 
tym rynku polskie firmy mogące zaoferować nowoczesne technologie przydatne do zastosowania w smart-cities. 
 
Takim nowoczesnym miastem będzie wznoszona z inicjatywy Prezydenta Egiptu Nowa Stolica Administracyjna Kraju. 
Jest to ogromne przedsięwzięcia, którego wartość liczona jest mld dolarów. Docelowo miasto zamieszkane  przez ponad 
7 mln ludzi, będzie rozciągało się na powierzchni ok. 700 kilometrów kwadratowych, pozyskując energię słoneczną na 
potrzeby mieszkańców i turystów. Planowana jest budowa zautomatyzowanych centrów kontroli, monitorujących 
infrastrukturę i bezpieczeństwo elektroniczne. 
 
Z rozmów bilateralnych zrealizowanych przez przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw egipskich z firmami polskimi – 
laureatami programu GreenEvo wynika, że jest ogromne zainteresowanie z obydwu stron kontynuacją rozmów 
zapoczątkowanych w trakcie webinarium, podczas misji do Egiptu „w realu”. 
 
Strona egipska wyraziła gotowość zorganizowania spotkania wszystkich firm, instytucji oraz organizacji egipskich 
działających w sektorze ochrony środowiska w tym z obszaru zielonych technologii w celu przeprowadzenia 
konkretnych rozmów z polskimi przedsiębiorstwami, które będą miały okazję ponownie zaprezentować obszerniej 
swoje technologie i osiągnięcia modernizacyjne przed szerokim gremium, a następnie nawiązać osobisty kontakt z 
potencjalnymi partnerami w Egipcie. 
 
Ministerstwo Środowiska Egiptu sugeruje realizację misji jeszcze w roku bieżącym; o dokładnej dacie wydarzenia 
będziemy Państwa informować. 
 
Kliknij! Poznaj projekt GreenEvo  

https://kig.pl/greenevo-akcelerator-zielonych-technologii/


 

 

INCOTERMS 2020 – zamów publikację 
 

INCOTERMS to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, w tym koszty, ryzyko 

i inne praktyczne aspekty przekazania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym: 

 

• regulują podział obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym; 

• określają podział kosztów; 

• porządkują warunki dostawy i odpowiedzialność za dostawę towarów; 

• określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia  w dostawie. 

 
Począwszy od 1936 roku reguły Incoterms® opracowuje i przygotowuje Międzynarodowa Izba Handlowa 

(International Chamber of Commerce). Ich stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Staraniem 

ICC Polska INCOTERMS 2020 zostały wydane w wersji polsko-angielskiej. 

 
Krajowa Izba Gospodarcza dystrybuuje Incoterms®2020 oraz wersje wcześniejsze na zasadzie 

porozumienia z ICC Polska. 

 
Znajomość reguł Incoterms pozwoli Ci uniknąć wielu kosztownych błędów i bezkonfliktowo zrealizować 

transakcje handlowe. Nie daj się zaskoczyć kontrahentom i działaj zgodnie ze zmienionymi regułami 

Incoterms 2020. Sprawdź, czy zapisy umowy wystarczająco zabezpieczają Twoją firmę. 

 
Chcesz zamówić publikację? 

Skontaktuj się z Biurem Współpracy z Zagranicą 

Anna Derbin 

e-mail: aderbin@kig.pl tel: 22 630 96 43 

 
Możesz też skorzystać z gotowego formularza zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aderbin@kig.pl
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc


 

 

 
Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam  
(3-9 listopada 2021 r.) 

 
Tanzania znalazła się pod ostrzałem krytyki za wycofanie się z African Court on Human and People’s Rights, którego 
siedziba znajduje się w Aruszy na północy tego kraju. 15 lat po utworzeniu sądu, stoi on przed poważnymi wyzwaniami. 
Będący obywatelem Tanzanii prezes sądu Imani Aboud zwraca uwagę, że praktycznie żadna z decyzji trybunału nie jest 
obecnie egzekwowana. Tylko sześć z założycielskich państw członkowskich uznaje jurysdykcję trybunału afrykańskiego. 
  
Tanzania. Bank CRDB otrzymał z United Nations Green Climate Fund (GCF) 200 mln USD w ramach instrumentu na rzecz 
finansowania rolnictwa odpornego na zmiany klimatu i adaptacji technologii mających zapobiegać zmianom klimatu. 
Prezes grupy CRDB podkreślił, że decyzja o finansowaniu programu wzmocni zaangażowanie banku na rzecz 13-tego celu 
rozwojowego. Działania CRDB nakierowane są na wzmocnienie pozycji miejscowych rolników poprzez rozwinięcie 
innowacyjnych mechanizmów finansowania dla pożyczkobiorców z obszaru rolnictwa, w tym udzielanie im kredytów, na 
które mogą sobie pozwolić, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju w obszarach wiejskich technologii i praktyk 
odpornych na różne ryzyka klimatyczne. CRDB to pierwszy bank komercyjny w Afryce Wschodniej, który współpracuje z 
GCF w zakresie zrównoważonego inwestowania i promowania projektów proekologicznych.Program, który rozpocznie 
się w 2022 r. i ma potrwać 20 lat ma wzmocnić zdolności Tanzanii do dostosowywania się do zmian klimatu, polepszyć 
kondycję tutejszych gleb, zredukować wysokie koszty operacyjne, zmniejszyć wydzielanie CO2, a także poprawić 
dostępność źródeł wody oraz zarządzanie nimi. Ma też pomóc zredukować straty w zebranych plonach i polepszyć ich 
jakość, zwiększyć produkcję żywności i dochody rolników. CRDB jest w Tanzanii największym pożyczkodawcą w sektorze 
rolnym (to 45% działalności banku). 
  
Tanzania i Belgia podpisały dwustronną umowę o usługach lotniczych. Dotyczy ona m.in. nieograniczonych częstotliwości 
lotów między międzynarodowym lotniskiem Julius Nyerere w Dar es Salaam, międzynarodowym lotniskiem Abeid Amani 
Karume na Zanzibarze i międzynarodowym lotniskiem w Kilimandżaro a międzynarodowymi portami lotniczymi w 
Królestwie Belgii, ma ona zatem poprawić łączność między dwoma krajami oraz pobudzić handel i turystykę. Warunki 
umowy mają zapewnić też elastyczność w działalności biznesowej.Porozumienie ma m.in. zwiększyć liczbę 
odwiedzających Tanzanię turystów z Europy, w tym Belgii, ale i innych rejonów świata. 
  
Tanzania. Centrum Studiów nad Zmianami Klimatu Uniwersytetu w Dar es Salaam (UDSM) i rząd Norwegii poprowadzą 
wspólny projekt obejmujący badania nad zmianami klimatycznymi i zrównoważeniem zasobów energetycznych. Badania 
skupią się na kwestiach gazu ziemnego w regionach Lindi i Mtwara, w tym korzyściach, jakie może on przynosić lokalnej 
społeczności, a także nad tym, w jaki sposób zmiany klimatu oddziałują na życie w regionach nadbrzeżnych oraz jak 
wpływają na bioróżnorodność w strefie morskiej. 
Komentarz:  Tanzania jest partnerem rozwojowym Norwegii od ponad 50 lat, a Uniwersytet w Dar es Salaam już od wielu 
lat korzysta ze wsparcia z norweskiej agencji NORAD oraz innych źródeł finansowania z tego europejskiego kraju. Sektory 
priorytetowe norweskiej współpracy rozwojowej w Tanzanii to rozwój sektora prywatnego, energia odnawialna, 
zarządzanie ropą naftową, zwiększona mobilizacja dochodów poprzez lepsze zarządzanie fiskalne i finansowe oraz 
środowisko i zmiany klimatyczne. 
  
Tanzania. Ministerstwo Informatyki i Komunikacji poinformowało, że jest na końcowym etapie przygotowywania długo 
oczekiwanego projektu ustawy dot. ochrony danych osobowych. Eksperci zwracają uwagę na konieczność zapewnienia 
w Tanzanii ochrony prywatności osób w Internecie oraz  produktów rynkowych związanych z danymi poprzez m.in. 
zagwarantowanie odpowiednich mechanizmów zbierania danych oraz utworzenie niezależnego organu, który będzie 
nadzorował sprawy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Na razie np. firmy telekomunikacyjne po prostu 
podpisują umowy z niektórymi klientami w celu ochrony ich danych, jednak istnieją okoliczności, które mogą zmusić firmy 
do ujawnienia informacji, w tym sprawy sądowe i dochodzenia karne. 
 
 



 

 
 
Komentarz: Orędownicy wprowadzenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych powołują się m.in. na Artykuł 
16 konstytucji Tanzanii, który stanowi, że  każdy człowiek ma prawo do poszanowania i ochrony swojej osoby, 
prywatności swojej osoby, swojej rodziny i życia małżeńskiego oraz poszanowania i ochrony swojego miejsca 
zamieszkania i prywatnej komunikacji, a władze państwowe powinny ich zdaniem określić procedury prawne dotyczące 
okoliczności, sposobu i zakresu, w jakim może zostać naruszone prawo do prywatności, bezpieczeństwa jego osoby, jej 
majątku itd. bez uszczerbku dla zapisów konstytucyjnych. Władze Tanzanii podkreślają, że wejście w życie ustawy jest 
częścią wysiłków rządu na rzecz zapewnienia prywatności publicznej w cyberprzestrzeni. 
  
Rwanda jest jednym z pięciu pierwszych krajów wybranych do udziału w inicjatywie mającej na celu wyszukanie nowych 
sposobów łatwego dostępu do finansowania na rzecz klimatu dla krajów znajdujących się w trudnej sytuacji, co ogłoszono 
podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. Wielka Brytania zamierza przeznaczyć 100 mln funtów na 
nowoutworzoną grupę zadaniową, która zapewni dotacje kapitałowe krajom o wysokim ryzyku związanym ze zmianami 
klimatu tak, by wesprzeć je w realizacji krajowych planów w zakresie klimatu. Rwanda została wybrana ze względu na jej 
duże osiągnięcia w efektywnym wykorzystywaniu finansowania na rzecz klimatu, odważną wizję zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych o 38 procent do 2030 r., a także plany uzyskania odporności na zmiany klimatu oraz powstrzymania 
emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Chociaż ilość dostępnych środków na działania na rzecz klimatu rośnie, obecne 
mechanizmy dostępu do finansowania takich działań są często powolne, złożone i niepewne, co stanowi poważne bariery 
w dostępie i ograniczenia w realizacji. Do tego ofertom darczyńców brak spójności i koordynacji. W ramach grupy 
zadaniowej pięć krajów: Bangladesz, Fidżi, Jamajka, Uganda i Rwanda będzie zatem testować nowe podejście we 
współpracy z dostawcami finansowania klimatycznego. 
  
Rwanda rozważa podjęcie współpracy z włoską firmą energetyczną ENI w dziedzinie transformacji energetycznej i 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Delegacja firmy pod przewodnictwem jej dyrektora generalnego Claudio Desclaziego 
została przyjęta przez prezydenta Paula Kagame. Rozmowy koncentrowały się na możliwej współpracy w szczególności 
w zakresie dekarbonizacji transportu. Rwanda podkreśla, że jest gotowa do kooperacji w obszarze zrównoważonego 
rozwoju w energetyce i innych obszarach zielonej gospodarki w Rwandzie i regionie. 
Komentarz: ENI, firma z siedzibą we Włoszech, jest zintegrowaną firmą energetyczną, której zaangażowanie w 
transformację energetyczną przekłada się na konkretne działania zmierzające do całkowitej dekarbonizacji produktów i 
procesów do 2050 roku. Dążenie Rwandy do uzyskania statusu gospodarki o średnich dochodach do 2035 r., a do 2050 
r. kraju o wysokich dochodach, jako kraju bez dostępu do morza, zależy od wzrostu gospodarczego połączonego ze 
zrównoważonym systemem transportu. Dlatego rząd Rwandy zmierza do zmniejszenia kosztów lotów i logistyki przy 
jednoczesnym ustanowieniu zintegrowanego systemu transportowego, który zapewni połączenia w regionie. Obejmuje 
to prace nad rozbudową sieci drogowych łączących wszystkie granice Rwandy z sąsiednimi krajami, rozwój śródlądowego 
transportu wodnego, nowoczesne lotnisko, a także regionalny transport kolejowy. 



 

 
 

Projekt: CUB@work – Cultural Unconscious Bias in the workplace 
 

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z sześcioma innymi podmiotami z Europy realizuje projekt, który ma za zadanie 
upowszechniać wiedzę na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych w miejscu pracy. 

 
 

 
 

Wiele firm i organizacji w Europie walczy w Wojnie o Talenty – pilnie potrzebują wykwalifikowanych 

pracowników. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z drugiej strony, Europa 

doświadcza bezprecedensowo wysokiego poziomu mobilności ludzi z państw członkowskich UE oraz z innych 

części świata. Wiele z tych migrujących osób jest dobrze wykwalifikowanych, ale napotyka na trudności w 

dostępie do rynku pracy. 

 
Projekt ma na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi oraz 

pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP, aby pomóc im w znalezieniu odpowiedniego i 

wykwalifikowanego personelu zróżnicowanego kulturowo poprzez lepsze zrozumienie, rozpoznanie, refleksję i 

zarządzanie nieświadomymi uprzedzeniami kulturowymi w sytuacjach rekrutacji i zatrudniania, jak również w 

innych codziennych procesach pracy. 

 
Do grup docelowych projektu należą: 

• Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP 

• Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET. 

W ramach projektu Cub@Work powstaną następujące rezultaty: 

 
Rezultat 1 

Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami – Zasób internetowy mający na celu 

uświadomienie kadrze zarządzającej zasobami ludzkimi oraz pracownikom zajmującym się rekrutacją w MŚP 

fenomenu nieświadomych uprzedzeń kulturowych. Zestaw narzędzi zawiera test samooceny, studia przypadków 

oraz quiz, pozwalający ocenić, przeanalizować i uświadomić sobie własne nieświadome uprzedzenia kulturowe. 

Ponadto, zestaw narzędzi zawiera glosariusz, zalecenia dla MŚP oraz wskazówki „co robić a czego nie robić”. 



 

 

 

Rezultat 2 

Kurs szkoleniowy online CUB@work – Kurs online, dostępny jako Otwarty Zasób Edukacyjny, zawiera 4 moduły 

szkoleniowe na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych, mających na celu podniesienie kluczowych 

kompetencji przedsiębiorców i pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP. 

Wszystkie materiały będą dostępne w języku duńskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim oraz 

hiszpańskim. 

 
Więcej informacji: 

https://cubatwork.erasmus.site/pl/ 

https://twitter.com/cubatwork 

https://www.facebook.com/cubatwork 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://cubatwork.erasmus.site/pl/
https://twitter.com/cubatwork
https://www.facebook.com/cubatwork


 

 

 
Rynek Internetowy – drogą dla zwiększenia wymiany handlowej 
pomiędzy Polską  a Malezją 
 
 

MATRADE - Narodowa Agencja Promocji Eksportu Malezji przy Ambasadzie Malezji w Polsce i Krajowa 
Izba Gospodarcza zapraszają do udziału w : 

 Webinarium 

„ Rynek Internetowy – drogą dla zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Malezją , które 
odbędzie się w dniu 30.11.2021 godz 9.30 ( czasu polskiego).  

E-commerce coraz silniej wkracza w nasze życie a pandemia znacznie przyspieszyła ten proces. Sprzedaż 
on- line już obecnie stanowi 14% udziału w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Wg analiz w ciągu 
najbliższych pięciu lat wartość polskiego rynku internetowego osiągnie poziom 162 mld zl co daje średni 
wzrost o 12% w scali roku. Przewiduje się, ze najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych 
oraz w sektorze zdrowia, mody oraz urody.  

Podobne zachowania z dużo większa intensywnością zachodzą w krajach ASEAN-u. Malezja w ubiegłym 
roku zanotowała wzrost sprzedaży internetowej na poziomie 21.8% w skali roku. Również znaczny wzrost 
sprzedaży konsumenckiej wśród Malezyjczyków wraz z dużą liczbą posiadanych urządzeń mobilnych (144 
szt na 100 mieszkańców) daje perspektywę znacznie szybszego zwiększenie udziału e-commerce w handlu 
detalicznym i usługach w tym kraju.  

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie niesie rynek e-commerce w Malezji dołącz do naszego 
webinarium , podczas którego dowiesz się o :  

 
1. specyfice rynku e-commerce w Malezji  
2. najpopularniejszych platformach dla handlu detalicznego w Malezji oraz jak się na nich znaleźć  
3. dlaczego rynek malezyjski jest ważny dla handlu e-commerce w regionie 

Webinarium odbędzie się 30 listopada br o godz. 9.30 i będzie prowadzone w języku angielskim.  

Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod adresem do dnia 29 
listopada br. 

W sprawie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt : Kataryna Kaniewska, e-mail : kkaniewska@kig.pl, tel 
226309707  

 

 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-11-30-malezja/
mailto:kkaniewska@kig.pl


 

 

KIG OPEN 2021 – relacja fotograficzna 

 

 

https://1drv.ms/u/s!Ahxs_kFzwKXOhM8K_dqy2-NduGDx1g?e=j03vx6  

W ślad za wcześniejszymi informacjami o przebiegu naszego turnieju golfa poniżej załączamy link do zdjęć 
udostępnionych nam przez First Warsaw Golf & Country Club w Rajszewie. 

Sezon golfa w Polsce dobiegł prawie końca. Na pola golfowe wracamy na wiosnę. W zimie można korzystać 

z symulatorów gry w golfa (kilka takich miejsc istnieje w Warszawie). Zapraszam chętnych via Google       

  

https://1drv.ms/u/s!Ahxs_kFzwKXOhM8K_dqy2-NduGDx1g?e=j03vx6


 

 

Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Cyba y Dominicana! 

 

Po raz kojony zapraszamy Państwa na spotkanie z krajami Ameryki Łacińskiej! Tym razem poznamy bliżej 
szanse i możliwości biznesowe na Kubie i Dominikanie. 

Podczas webinarium zaproszeni eksperci zaprezentują m.in. możliwości ww. rynków, szanse i 
zagrożenia, różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe oraz narzędzia bankowego wsparcia finansowego. 
Poznamy także praktyczne case studies, gdzie reprezentanci polskich firm podzielą się praktycznymi 
doświadczeniami osiągnięcia sukcesu w tych krajach. 

Cykl wydarzeń „Ameryka Łacińska:¡Vamos a…” jest organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, 
Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, i Polsko – Latynoamerykańską Radę Biznesu pod patronatem 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu. 

Kiedy: 26 listopada 2021, r. (piątek)  godz. 15:00 – 17:00 

Gdzie: na żywo w Gdańsku (Hotel Scandic) oraz ONLINE 

Zgłoszenia oraz agenda 

https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/seminarium-ameryka-lacinska-vamos-a-cuba-y-
dominicana-26-11-2021-r/ 

 

https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/seminarium-ameryka-lacinska-vamos-a-cuba-y-dominicana-26-11-2021-r/
https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/seminarium-ameryka-lacinska-vamos-a-cuba-y-dominicana-26-11-2021-r/


 

 

KUBA 

Kuba jest stałym partnerem handlowym Polski w regionie Karaibów przy czym 90% polskiego eksportu na 
Kubę stanowią produkty rolno-spożywcze. Niewątpliwie polskie produkty cieszą się dobrą opinią na rynku 
kubańskim i mają stosunkowo dobrą, zwłaszcza w porównaniu do produktów europejskich, relację jakości 
do ceny. Przy takiej strukturze towarowej polskiego eksportu po stronie kubańskiej występuje tylko jeden 
kontrahent, tj. państwowa centrala importu żywności Alimport. Procedury zatwierdzania dostawców i 
licytacji nie podlegają kontroli zewnętrznej i są zazwyczaj niejawne, dlatego też bieżące wsparcie 
Ambasady RP w Hawanie bywa kluczowym elementem udanych negocjacji handlowych. 

Kuba nadal ma duży potencjał dla eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski, gdyż przy niewielkiej 
krajowej produkcji Kuba corocznie importuje żywność za ok. 2 mld USD 

Perspektywiczne dziedziny polskiego eksportu to: sektor spożywczy, w tym art. rolno-spożywcze oraz 
dostawy maszyn i urządzeń dla tego sektora, górnictwo -dostawy maszyn i urządzeń dla tego sektora, 
przemysł stoczniowy dostawy i remonty statków/kutrów rybackich, energetyka- w tym odnawialne źródła 
energii ( energia fotowoltaiczna, wiatrowa)  przemysł maszynowy –m.in. kompleksowe linie produkcyjne 
dla przemysłu meblarskiego, przemysł farmaceutyczny — lelki,, art. higieniczne, wyposażenie i sprzęt 
medyczny, turystyka –wyposażenie hoteli, przemysł mineralny – nawozy. 

DOMINIKANA 

W ostatnich 20 latach gospodarka Dominikany była jedną z najszybciej rozwijających się w Ameryce 
Łacińskiej. Główne towary eksportowane z Polski to:  elektrody węglowe, produkty mleczarskie, inne art. 
spożywcze, części do maszyn, dźwigi, meble, dzianiny, maszyny do przemysłu tytoniowego, produkty 
chemiczne, kosmetyki, opony. Natomiast z Dominikany importujemy: wyroby medyczne, nici 
chirurgiczne, materiały opatrunkowe, tytoń, kakao, obuwie, banany i platany, alkohole (rum), 
przełączniki elektryczne, kable, urządzenia ogrodnicze/rolnicze. 

Dominikana jest rynkiem otwartym na handel międzynarodowy, z długą tradycją importu. Importerzy 
najczęściej są też dystrybutorami, stąd większa część handlu opiera się na imporcie gotowych 
produktów. Szybki rozwój kraju i wieloletnie tradycje importu wskazują na możliwości intensyfikacji 
współpracy handlowej i inwestycyjnej. Największe szanse eksportowe mają artykuły rolno – spożywcze, 
spożywcze, maszyny rolnicze, urządzenia dla przemysłu spożywczego, art. rolno-spożywcze, maszyny 
górnicze, nawozy, produkty chemiczne, farmaceutyki, akcesoria samochodowe, meble, sprzęt AGD. 

Serdecznie zapraszamy zarówno do Gdańska jak i online! 

Monika Sasiak 
Z-ca Dyrektora 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
22 630 97 23 
msasiak@kig.pl 

Maria Nowakowska 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
22 630 97 83 
mnowakowska@kig.pl 
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